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Zastupitelstvo
Zastupitelstvo se sešlo v tomto roce dosud celkem 4x a ještě jedno zasedání je plánováno
v 12/2021. Zastupitelstvo proběhlo v únoru, květnu, červnu a září. Během těchto zasedání jsme
mimo běžné provozní záležitosti rozhodly o přijetí dotace na výměnu světel veř. osvětlení
v obci, schválili výměnu části pozemku MŠ za přilehlý pozemek komunikace, schválili
každoroční dotační podporu TJ Sokolu Hrdlív, dále nový strategický plán obce pro roky 20222027, zprávu o uplatňování úz. plánu obce, schválili možnost odkupu pozemku pod tenisovým a
fotbalovým hřištěm v majetku Povodí Vltavy. V rámci podání žádosti o dotaci mateřskou školou
na rekonstrukci třídy v suterénu MŠ na relaxační místnost jsme schválili realizaci akce, za
předpokladu získání dotace, vybranou společností Slánská stavební. V souvislosti s novým
zákonem o odpadech jsme na posledním zastupitelstvu schválili nové obecně závazné vyhlášky
o poplatcích za odkládání a svoz komunálního odpadu.
Na prosincovém zasedání proběhne schválení rozpočtu obce na rok 2022.
Dle zákona o obcích se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
Program je vždy minimálně 7 dní předem vyvěšen na vývěsce před OU a webových stránkách
obce. Povinné údaje jsou zveřejňovány na stránkách obce. Každý občan obce má možnost o
podrobnější informace požádat na OU.
Kanalizace
Během roku byla zpracována projektové dokumentace zpracovatelem (VRV a.s.) pro vydání
územního rozhodnutí. A návazně probíhá realizace PD pro stavebního povolení a realizaci
stavby. Vzhledem k tomu, že bylo nutné změnit trasu původně plánovaného výtlaku na ČOV
Třebichovice pro nesouhlas některých vlastníků pozemků, byla projednána možnost vedení
výtlaku v souběhu s komunikací v majetku KUSK. Rovněž byla dohodnuta realizace PD na
souběžnou trasu pro pěší. Realizátorem je zhotovitel projektové dokumentace rekonstrukce této
komunikace, jejímž investorem je SUSK. Bohužel vlivem zejména covidových opatření v prvé
polovině roku se prodlužovali jednání s úřady a nebylo možné v plánovaných termínech získat
potřebná povolení. Vzhledem k tomu, realizátor PD požádal o prodloužení termínu dokončení
díla do 02/2022. Do této doby bude, při vhodnosti dotačního titulu, podána žádost o dataci, bez
které se tato akce nedá realizovat.
Pokud proběhne realizace akce dle aktualizovaných předpokladů, mohl by být realizátor akce
vybrán a akce zahájena v druhé polovině roku 2022.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce si budeme vybírat nové zastupitele v obci, bude v případě
současnosti obou akcí výběr zhotovitele a zahájení realizace umožněn již novému vedení obce.
Územní plán obce
Na základě zpracované zprávy o uplatňování územního plánu obce Hrdlív (zpracovatel odbor
úz. plánování města Slaný) jsme se rozhodli o pořízení nového územního plánu.
Zpracovatelem by vybrán Agrourbanistický ateliér Zeman (AUZ), který již realizoval současný
UP. V souvislosti s tím byla rovněž učiněna výzva k podání námětů na změny a úpravy
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současného UP. S atelierem byla uzavřena smlouva a konečné vypracování by mělo být
v příštím roce. V současnosti probíhají průzkumy a rozbory území zhotovitelem. Pořízení UP se
provádí v několika postupových fázích. V každé fázi budou mít obyvatelé a dotčení majitelé
pozemků možnost se k návrhům vyjádřit a žádat o změny a doplnění. Všechny návrhy budou
vždy posouzeny zpracovatelem, dotčenými orgány státní správy a schvalovány zastupitelstvem
obce.
Sledujte vývěsku webové stránky obce. Konečná podoba UP bude pravděpodobně schválena
v roce 2022.
Další investice obce
Z větších investic jsme v obci letos uskutečnili výměnu svítidel veř. osvětlení za LED svítidla
v ceně 532 tis. Kč s očekávanou úsporou energie. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 80%
z celkových nákladů. Dále byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci suterénu MŠ, kterou
podávala MŠ ve spolupráci s obcí prostřednictvím místní akční skupiny Přemyslovské Čechy
(MAS) a tato žádost byla MAS schválena. Nyní ještě čekáme na vyjádření poskytovatele –
SZIF. Pokud se akce uskuteční, předpokládané náklady jsou ve výši 761 tis. Kč. V létě se nám
podařilo využít nabídku a dohodnout se se společností POOR na provedení zpevnění
komunikace asfaltovým recyklátem – cesty do Chvojínky v ceně 50 tis. Kč.
ROZPOČET na rok 2022 - návrh
PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1361
1381
1511
4111
4112
4121
4216

3314
3613
3722
3723
3725
6171
6310

VÝDAJE

daň z příjmů FO ze záv.činn
daň z příjmů FO ze sam. výd.činn.
daň z příjmů FO z kap.výnosů
daň z příjmů PO
daň z příjmů PO za obce
daň z přidané hodnoty
odovdy za odněntí půdy ze ZPF
poplatek ze psů
poplatek za užív. veř. prostr.
správní poplatek
daň z hazardních her
daň z nemovitostí
NI pr. dot. ze všeob. pokl. sp. st.
NI
pr. dot. ze st.r. v rámci souhr. dot.
rozpočtu
NI
vz.příjmy transf.od obcí
ost.pr.transfery ze st.rozpočtu

1 500 000,00
45 000,00
150 000,00
1 400 000,00
100 000,00
2 950 000,00
5 000,00
16 000,00
500,00
5 000,00
45 000,00
300 000,00
0,00
120 000,00
20 000,00
0,00

Celkem daňové příjmy

6 656 000,00

činnosti knihovnické
nebytové hospodářství
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodnění
činnosti
místní správy
kom.odpadu
Příjmy a výdaje z fin.operací

500,00
100 000,00
330 000,00
40 000,00
125 000,00
65 000,00
1 000,00

Celkem nedaňové příjmy

661 500,00

PŘÍJMY CELKEM

7 318 000,00

2212
2219
2221
2292
3111
3314
3319
3399
3419
3421
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3725
3726
3745
3900
4379
5213
6112
6171
6399

silnice
ostaní záležitosti pozem.komunikací
provoz veř. siln. dopravy
dopr.obslužnost veř.služeb
předškolní zařízení
činnosti knihovnické
záležitosti kultury j.n.
záležitosti kultury - SPOZ
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
nákup pozemků
sběr a svoz nebezp. odpadu
sběr a svoz kom. odpadu
sběr a svoz ost. odpadů - velkoobjem
využívání a zneškodňování KO
využívání a zneškodňování ost.odpadu
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
BIO
ost.činnost souvis.se službou pro občany
Ost.služby a čin.v obl. soc. prevence
krizová opatření
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
ostatní finanční operace

VÝDAJE CELKEM

50 000,00
100 000,00
10 000,00
114 000,00
500 000,00
5 000,00
15 000,00
80 000,00
50 000,00
100 000,00
450 000,00
100 000,00
200 000,00
100 000,00
40 000,00
330 000,00
100 000,00
350 000,00
190 000,00
220 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
970 000,00
3 125 000,00
105 000,00

7 318 000
500,00

Zimní údržba
Jako každým rokem, tak i letos, se musíme připravit na zimní období. Úklid sněhu bude v rámci
možností prováděn dle klimatických podmínek.
Opět se obracíme s prosbou na všechny občany o samostatný úklid chodníků před svými
domy a parkování vozidel tak, aby nebránila průjezdu traktoru s pluhem.
KONTAKT NA OU HRDLÍV 312 522 392
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Komunální odpad
Jak již bylo zmíněno dříve, v souvislostí s novým zákonem o odpadech bylo nutné rovněž zcela
změnit obecně závazné vyhlášky. Bohužel změna zákona má podstatný dopad do nákladů
svozových firem. Stěžejní částí je cesta k postupnému snižování objemu komunálního odpadu,
snaha o stále vyšší objem vytříděného odpadu a to zvyšováním poplatků za jeho uložení na
skládce. Tento poplatek se dle zákona každým rokem zvyšuje a tedy se bude nutně zvyšovat i
cena za svoz a likvidaci pro domácnosti. Z hlediska zajištění svozu popelnic občanům
prostřednictvím obce se nic zásadního nemění až na postupné zvyšování ceny. Od nového
roku bude opět možné zakoupit nové známky na popelnice.
Místa pro separovaný odpad se nemění – u kabin Sokola Hrdlív, pod lipami u pohostinství Pod
lipami, u Šrámků v nové zástavbě.
V souvislosti s ukládáním separovaného odpadu žádáme o dodržování čistoty okolo kontejnerů
(popelnic).
Do konce listopadu probíhá sběr bioodpadu . Nádoby na bioodpad si ponechte. Kdo nebude
v příštím roce využívat, vrátí na OU.
Ceny známek za popelnice jsou pro rok 2022 následující:

Odpady
Od pátku 19.11.2021 do neděle 21.11.2021 budou v obci na obvyklých místech přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad (zakázáno ukládat pneumatiky a vše, co obsahuje
azbest).
V NEDĚLI 21.11.2021 bude od 9–12 hod přistaven kontejner u obecního úřadu na nebezpečný
odpad.
Nebezpečný odpad bude přijímán jen v omezeném množství na osobu. Do kontejneru
na nebezpečný odpad je zakázáno ukládat pneumatiky a vše, co obsahuje azbest.
Odpady vhazujte až do přistavených kontejnerů a nenechávejte volně na místě!!!
Děkujeme
Poslední svoz BIO odpadu bude tento rok 18.11.2021.
Sportovní, kulturní a společenské akce v obci
Ani tento rok nebylo možné vzhledem k nejistotě vývoje pandemie uskutečnit některé běžné
akce.
Tento rok se alespoň již podařilo zorganizovat a postupně přivítat naše nejmenší občánky.
Rovněž byl uspořádán karneval s maskami pro děti, vzhledem k času a náročnosti přípravy se
bohužel nepodařilo zorganizovat dětský den.
Alespoň již bylo umožněno konání fotbalových zápasů a tréninků. Již se také uskutečnila
tradiční posvícenská a pouťová zábava. Místní ženy pak zorganizovali Dýňákový pochod.
Již proběhlo uspávání broučků pod vedením MŠ Hrdlív. Prosincové akce doufejme již také
proběhnou.
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MŠ Hrdlív
Od února tohoto roku je v pracovní neschopnosti ředitelka MŠ. Její pracovní neschopnost trvá
doposud a bude trvat minimálně do konce roku. Na zastupitelstvu obce byl vznesen
zastupitelem, vzhledem k důvodu pracovní neschopnosti ředitelky, návrh na její odvolání.
Starosta obce s ředitelkou bude jednat až po ukončení její pracovní neschopnosti.
Nepřítomnou ředitelku po celou dobu zastupuje její zástupkyně p. Lucie Vykusová Kottová.
Tímto paní zástupkyni a rovněž všem zaměstnancům MŠ za součinnost a bezproblémové
zastupování OU děkuje.
Občané obce
Opustili nás
Vzpomínka v srdcích navždy zůstane na – E. Dlouhou a P. Snopa.
Narodili se
Na svět přišli – Matyáš B.
Celkem je nyní v obci registrováno 508 obyvatel.
Komunikace obce s občany
V rámci zkvalitnění komunikace obce s občany jsme připravili nové webové stránky a nový
informační kanál v podobě volně dostupné aplikace v chytrých mobilních telefonech.
Veškeré povinné informace jsou vyvěšeny na úřední desce na vývěsce před OU a na webových
stránkách.
Obec rovněž zřídila oficiální facebookovou skupinu s názvem OU Hrdlív.

Vánoční tvoření – 20.11. 2021 – Hospoda pod Lipami
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Vážení Hrdlíváci, vážení občané,
Blíží se konec roku 2021. Tento rok byl stejně jako
předchozí díky stále trvající epidemii Covid19 pro
nás všechny nezvyklý. Na začátku roku snad svitla
naděje a byli jsme ubezpečováni, že díky očkování se
zbavíme všech nepříjemností s touto nemocí
spojených.
Současnost bohužel opět postupuje směrem zvýšení
nákazy u většího počtu obyvatel a s tím spojeným zahlcením nemocnic. Proběhly volby
do parlamentu ČR, bude jmenována nová vláda. Volební boje byly zaměřeny také na to,
jakým způsobem tuto situaci kolem Covidu řešit. Uvidíme a věřme, že se s tímto noví
představitelé státu vypořádají. My sami se ale můžeme podílet na přiblížení se
k normálnímu životu dodržováním základních doporučení epidemiologů a je na nás
občanech jaké prostředí si zde vytvoříme, jak po stránce epidemické a zdravotní, tak
ale i po stránce lidské a přístupu a pomoci jednoho občana druhému. K tomu používejme
respekt a ohleduplnost.
Snažme se vytvářet hezké prostředí především v našich rodinách, kde nám největší
radost určitě dělají naše děti. Naše rodiny jsou ti nejlepší přátelé a kamarádi o které
se můžeme opřít během celého života. Tak tomu je ale i směrem k našim rodičům,
kteří nás vychovávali pomáhali nám a nyní v jejich stáří očekávají zase naši pomoc.
V příštím roce proběhnou volby do zastupitelstva obce. Pokud vše dopadne dobře bude
zahájena realizace projektu kanalizace a to nebude jednoduché a bude potřeba
spousta trpělivosti nás všech.
Přeji nám, abychom si zvolili opět zastupitele, které dobře známe po stránce
odbornostní tak i lidské, kteří mají morální kredit, kterých si můžeme vážit, které
budeme všichni ctít a respektovat i když jsme je třeba zrovna nevolili, protože i to je
demokracie. Jedině tak jsou schopni pro nás něco dělat a někam naši obec posouvat a
to samé platí i směrem vedení obce k občanům.
Vážení občané,
Z celého srdce Vám přeji, aby nadcházející rok byl již zcela normální bez omezení. Přeji
Vám spokojené a klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí v budoucím roce 2022.
Obecní úřad přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků a
jen to dobré v novém roce.
Ing. Radek Růžička
starosta
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Rozsvícení stromu před OU Hrdlív 28.11. 17:00
Pozvánka na tradiční vánoční akce
Ochutnávka kysaného zelí 3.12. od
18 :00 v Hospodě POD LIPAMI
Dětský mikulášský karneval, 4.12. od
10:00 v Hospodě POD LIPAMI
Hrdlívská pálka - vánoční turnaj
ve stolním tenise 19.12. od 11:00
v Hospodě POD LIPAMI
Silvestrovský turnaj v kopané
31.12. od 9:30 na škvárovém
hřišti
Novoroční výstup na Vinařickou horu –
1.1. od 9:00 sraz POD LIPAMI
Hrdlívská Lóra – karetní hra
družstev, leden 2022, termín bude
upřesněn
Pro bližší informace sledujte vývěsky a
web obce.
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